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ALTA QUALIDADE 
& PRODUTIVIDADE

ALTA FLEXIBILIDADE

USO AMIGÁVEL

BOBINAS - LINHA TECNOLOGIA DE 
EMBOBINAMENTO

A ultima Inovação em Tensão Constante de Alimentação 
de Fios.

CWF é o ultimo lançamento da “BTSR International”, uma 
empresa Mundial líder em projetos de alta tecnologia 
e desenvolvimento de soluções inovadoras para uma 
grande variedade de setores da indústria.

O dispositivo CWF representa uma revolucionária 
nova geração de dispositivos de Tensão constante de 
alimentação de fios, único em termos de funcionalidade 
e performance, capaz de ajustar com a máxima 
precisão a tensão dos mais finos fios nos processos de 
embobinamento de bobinas.

Uma solução inovadora baseada no sistema duplo do 
sistema de alimentação da BTSR, função perfil de tensão 
e sistema de controle de duplo laços que traz benefícios 
únicos de medição em termos de Qualidade Máxima 
de Controle e Eficiência de Produção em processos de 
embobinamento de bobinas.

POR QUE “CWF”

•  Máximos Padrões de Qualidade atingidos garantem 
a mais alta qualidade em embobinamento de bobinas 
e repetibilidade, graças a tecnologia de duplo laço 
garantindo o controle de tensão mais preciso no fio.

•  Máxima Versatilidade garantida com parâmetros 
totalmente Programáveis de acordo com requerimentos 
dos fios e possibilidade de modificar dinamicamente o 
controle de tensão do fio de acordo com o estagio de 
operação ( Função Perfil de Tensão)

•  ALTA Eficiência no Processo de Produção é aumentada 
com uma dramática redução de quebra de fios.

•  ALTA Produtividade é garantida através da capacidade 
de se trabalhar com a máxima velocidade possível de 
processo.

•  Menores Custos de Mão de Obra é possível graças as 
opções  de Programação amigáveis.

•  Uma grande Faixa de aplicações é possível graças a 
uma grande faixa de Tensão e Diâmetros de fios.

•  Programação e Monitoramento Centralizados, é 
possível graças ao controlador MATRIX TOUCH COIL 
que possibilita programar e controlar unidades CWF 
e monitorar todo o status do processo de produção 
também em gráficos.



PRINCIPAIS CARACTERISTICAS
•  Função do Perfil de Tensão (Patente BTSR) 

possibilidade de programar até 3 diferentes valores de tensão de alimentação sem nenhu-
ma conecção de interface com a maquina de embobinamento ou até 4 diferentes valores 
de tensão de alimentação de fios durante ciclo de embobinamento, utilizando duas saidas 
digitais.

•  Sistema Duplo fechado de controle do “loop” (Patente BTSR) 
apresentando controle duplo simultâneo em ambas situações, Tensão de Alimentação do fio 
e Velocidade do fio para um completo controle da Tensão de alimentação pelo ponto de 
passagem do fio (a partir dos carretéis alimentadores dos fios até a bobina final)

•  Capacidade Programável de manter e soltar fios (Patente BTSR)  
Habilidade de gerenciar repentinas absorções no fio ou liberações durante o processo e 
simultaneamente manter a tensão de alimentação do fio nos valores programados.

•  Ajuste de Controle de Torque do Motor Totalmente digital (Patente BTSR) 
Detecta e ajusta anomalias de tensão de entrada do fio, avisando e parando o processo 
antes que o fio seja danificado e assim evitando qualquer má qualidade na produção.

•  “PC LINK WEB COIL’ software para indústria 4.0 (Patente BTSR) 
Coleta informação para monitorar toda a produção, assegurando uma coleta de dados ho-
mogênea e também no caso de uma série de novas e antigas maquinas de embobinamento.

•  Aplicativo “Easy Coil” (Patente BTSR) 
Uma solução única de Analise e previsão para avaliação de custos e apoio ao planejamen-
to da produção.

BENEFICIOS
•   Maximização da Eficiência do Processo de Produção 

Permite maximizar rampas de trabalho, velocidade da maquina, e ao mesmo tempo reduzir 
dramaticamente quebra de fios, rejeitos, e portanto mais rápido Retorno do Investimento 
(ROI).

•  Uma faixa de aplicação ampla 
CWF 2000 é um dispositivo capaz de cobrir uma vasta faixa de Tensões e Diâmetros de 
Embobinamento variando de 0,01 mm até 0,6 mm (58 – 23 AWG) – De 0,5 gramas até 
2.000 gramas.

•  Redução de Custos de Mão de Obra 
Graças as opções de Programação amigável e um ajuste fácil e rápido do “set up” da maquina.

•  Custos de Manutenção Minimizados 
Completa ausência de afrouxamento de partes mecânicas em função da tecnologia de 
alimentação dos fios que garante ausência de fricção em peças e freios.

•  Gráficos avançados em Display 
Parâmetros de monitoramento de Trabalho em tempo real, por exemplo: Velocidade do fio 
(LWA) - Tensão do fio - Torque do Motor - Fase de Trabalho.

•  Uma solução compacta 
Fácil instalação “Plug & Play”.

•  Uma faixa grande de acessórios “Smart”, PFD (Pre-feeder Device) e CRF (Coil Rolling 
Feeder).



CONTROLE DE QUALIDADE TOTAL

Caracteristicas técnicas

•  Faixa de Tensão Programável 5 g 2000 g (cN) com resolução 1 gr – 0,5 gr 200 g (cN) com resolucão 0,1 gr.

• Diâmetro fio 0,0014 a 0,6 mm – 55 a 23 AWG.

• Resolução de ajuste Tensão do fio 0,1/1 gr.

• Faixa de Velocidade de Alimentação 0,1 a 25 m/s – 6 1500 m/min

• Função LWA: Medição de Consumo exata de fio (LWA – Length Wire Absorption) com resolução de 0,1mm.

•  AUTO – LWA Ajuste automático das faixas para o alarme- Tensão LWA +/- 1% até +/- 25% LWA Metros +/- 0,1 
m até +/- 20 m

•  Interface com a maquina Embobinamento do Fabricante (OEM), Padrão RS485, Canbus/ Opcional Ethernet, 
Profinet/Outros sob demanda.

• Ergonômico e Pequenas Dimensões (325 x 251 x 70 mm).

• Voltagem de Energia 24 VDC +/- 10% - 24 VAC +/- 20%.

• Suporte de Fixação Especial Universal para uma instalação

Sistema Monitor Digital Avançado para 
leitura em tempo real de informações 

operacionais

Chaves Ergonômicas 
para uma fácil operação 
e sinalização de alarme 
sincronizada

Braço de Compensação 
Automático para 

“Prender e Soltar” fio.

Sistema de Alimentação 
Duplo

Sensor de Célula de 
Carga com Alta Precisão

Guia de Rolo de saída do fio
Orifício de Entrada Guia de fio

Limpador do Pré-Tensionador do fio



VALORES DE TENSÃO CONSTANTES GARANTIDOS

Tensão de saída do fio (Côr Azul Claro) é mantida constante nos 
valores ajustados, não importando as variações de entrada de 
tensão de alimentação do fio (Côr Vermelha) e/ou variações de 
velocidade (Côr Verde), durante processo de trabalho.
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CARRETEL FORNECEDOR FIO BOBINA FINAL

TORQUE MOTOR (Patente BTSR)

Primeiro “Loop” Fechado

Controle Total Entrada Dados

Operado pelo controle de força do motor (Torque).

Detecta e ajusta qualquer variação entrada Tensão dos fios 
causados por:

•  Variação na Entrada de Tensão do Carretel Fornecedor do fio 
(Cheio/esvaziamento alimentação da bobina.

• Entrada Emaranhamento fio.

• Entrada variação anormal de fricção/tensão.

Comprimento LWA do fio absorvido (Patente BTSR)

Segundo “Loop” Fechado

Total controle de saída

Através de controles múltiplos do motor, Velocidade/Consumo 
de fio. Detecta e monitora:
• Qualquer variação dimensional de formas da bobina.

• Dimensões Erradas do fio (diâmetro/AWG).

•  Mal ajustes do mancal da maquina de embobinamento que 
pega a bobina.

• Acúmulo de sujeira dentro das guias de fios.

• Danos nas guias dos fios.

•  Variação mecânica ou fricção dos pontos de contatos depois 
do dispositivo/Alimentador de fios CWF-2000.

•  Fios passando através de Guias com diferentes ângulos e 
fricções (posicionamento errado).

SOLUÇÃO DUPLO CONTROLE FECHADO “ LOOP” (Patente BTSR) 
operado por controle múltiplos do motor



PC LINK STUDIO - Disponível para atualizar software e realizar Analises de Qualidade do processo de embobinamento da bobina e 
performance da maquina.

PC LINK WEB COIL - Disponível para monitorar tudo. CWF 2000 pode ser instalado em qualquer tipo e modelo de novas ou antigas 
maquinas de Embobinamento. CWF 2000 + PC LINK SOFTWARE permite monitorar e programar toda as maquinas de embobinamento da 
produção (o qual não pode estar necessariamente homogênio).

Criação, Armazenamento e Carregamento dos ‘Artigos’

O sistema permite a criar diferentes ‘Artigos’ os quais podem ser facilmente armazenados e instantaneamente carregados na maquina de 
embobinamento da bobina para um fácil planejamento da produção.

Armazenamento de Dados da Produção e Analises Eficientes

Toda a informação pode ser armazenada ou em um Local (PC dedicado, através de acesso ao banco de dados) ou em Distribuido (Servidor 
SQL – SAP, etc). Banco de Dados para uma posterior analise da Qualidade de Produção e Eficiência.

App easy coil

É uma ferramenta única para Industria 4.0 de Monitoramento de Programação remota & Analise. Este Aplicativo inteligente de controle de 
Alimentação de FIO permite fácil gerenciamento dos alimentadores de bobinas CWF através de um Tablet portátil. APPLICATIVO “EASY 
COIL” foi criado para facilitar a programação do CWF através de uma interface muito intuitiva, desta forma permitindo o monitoramento 
local, checagem de qualidade, monitoramento da produção e analise de previsão. Solução do APLICATIVO “EASY COIL” facilmente iden-
tifica pontos fracos na linha de produção e é um poderoso suporte para Operadores de maquinas e Gerentes. 

Características Gerais

• Compatível com IOS e Dispositivos Android.

• Funções: Programação – Gráficos – Estatísticas – Upgrade do Software – Previsão.

INDUSTRIA 4.0

APLICATIVO “EASY COIL”

MATRIX TOUCH COIL
PC LINK WEB COIL

DISPOSITIVO “MATRIX TOUCH”
Programação e Monitoramento Centralizados 
MATRIX TOUCH COIL controla e permite programação do 
dispositivo CWF e monitora em tempo real todo o status do 
processo  produção em gráficos.

APPLICATIVO “EASY COIL”
É uma ferramenta única para Industria 4.0 para Operadores e 
Gerentes.

PC LINK WEB COIL





Via S. Rita - 21057 Olgiate Olona (VA)
Tel. +39 0331.323202 - Fax +39 0331.323282
info@btsr.com - www.btsr.com - www.btsr-coil.com
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